
Republica Moldova

Consiliul 
orăşenesc Orhei

10.04.2014

Cu privire la raportul anual 
privind activitatea întreprinderii 
Municipale Hotelul „Codru”

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, 
art.14, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului model al 
întreprinderii municipal nr. 387 din 06.06.1994, examinînd raportul pentru anul 2013, prezentat de 
dl Rotaru Valerian, manager şef al întreprinderii Municipale Hotelul „Codru”,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se ia act de raportul prezentat de dl Rotaru Valerian, managerul şef al întreprinderii 
Municipale Hotelul „Codru” privind activitatea întreprinderii pentru anul 2013 (se anexează).

2. Se obligă administraţia întreprinderii Municipale Hotelul „Codru”:
să contribuie continuu la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor prestate; 
să organizeze prestarea serviciilor de întreţinere şi reparaţie a oficiilor transmise în locaţiune 
în baza contractelor;

- să extindă sfera de activitate prin prestarea serviciilor suplimentare;

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei 
d-na Savin Ala.
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RAPORTUL DE ACTIVITATE

a Întreprinderii Municipale Hotelul “C O D R U ”
p e  perioada ianuarie - decembrie 2 0 /3

I.M. Hotelul "C O D R U ” fiin d  întreprindere de menire sociala este destinata pentru  
acordarea serviciilor de cazare si a altor servicii hoteliere pentru  cetatenii. 
Republicii M oldova si oaspeţii de peste hotare.

Colectivul întreprinderii cauta perm anent sa f ie  imbuntatateasca condiţiile 
pentru cazare si alte servicii suplementare oferite oaspeţilor, care contribue la 
obţinerea indicilor pozitivi si o stabilitate in dezvoltarea întreprinderii.

In urma imbunatatirii condiţiilor pentru cazarea oaspeţilor au sporit si 
rezultatele economice a IM  Hotelul "CODRU".

Totodată, fiind. întreprindere municipala, administraţia hotelului are grija, 
ca ofertele p e n tru  cazare sa f ie  accesibele pentru toti cetatenii

Reesind din cele menţionate mai sus. administraţia se stradale sa întreprindă 
masuri concrete pentru  minimalizarea cheltuelilor si imhunatatirea gestionarii 
incasarilor obţinute.

In baza datelor Raportului financiar pentru ultimii doi. ani, conform tabelului 
analitic, efectuam aprecierea generala a mărimii si evoluţiei patrim oniului I.M. 
Hotelul "Codru ”, in comparaţie cu dinamica veniturilor.

Analiza mărimii si evoluţiei patrimoniului 'întreprinderii

Tabelul nr. 1.1.

N Indicatori
La finele perioadei de raportare mii lei Ritmul creşterii,

%
2012 2013

1 Valoarea loiala, a activelor 15540,0 15525, 7 -14,1
2 Venituri din cazare 505,0 534,2 + 29.2
3 Venituri din chirie 740,9 797,6 + 56,7
4 Venituri din alte servicii 312,8 258 , 7 -54,1

Din datele tabelului nr. 1.1.. rezulta ca in dinamica, se evidenţiază o tendinţa 
de mic fo ra re  a. patrim oniului aflat in gestiunea I.M. Hotelul. "C odru”; daca la 
inceputuf anului, de gestiune, cictivele controlate de întreprindere au constituit 
15540,0 mii lei, atunci la sfirsitul anului 2013, acestea constituie 15525, 7 mii lei.



A n alize i s t r u c tu r i i  p a t r im o n iu lu i  în t r e p r in d e r i i

Tabelul nr. 1.2.

No Trupa activelor La inceputul perioadei La sfirfitul perioadei A ba ier ea
mii Iei cota % mii lei cota % mii lei f / -

1 2 3 4 6
1 Active nemateriale - - - - -
2 Mijloace fixe 15150,0 975 15120,3 97,3 -29, 7

3 Stocuri de mărfuri §i 
materiale

232,4 1,5 216,3 1,4 -16,1

4 Creanţe pe termen scurt 83,4 0,6 69,5 0.5 -13,9
5 Mijloace bcmefii 74.2 0,4 119.3 0.8 +45,1

TOTAL ACTIVE 15540,0 100,0 15525,7 100,0

Informaţia reflectata in tabelul nr. 1.2., atesta faptul ca in structura 
patrim oniuluiprevaleaza mijloacele fixe si creanţele pe termen scurt.

Daca la începutul perioadei de gestiune, mijloacele fix e  au constituit 97,5%  
din totalul patrim oniului disponibil, atunci la sfirfitul anului, cota m ijloacelor fixe  
alcatuiste 97,3%>, adie a cu 0,2 % mai puţin.

Stocurile de mărfuri si materiale, care la sfirsitul anului de raportare au alcătuit 
216,3 mii lei din totalul activelor sau micşorat cu 16,1 mii lei.

Creanţele p e  termen scurt s-au micşorat la sfirsitul anului cu 13,9 mii lei fata de 
'începutul anului. Celelalte modificări survenite in structurapatrmoniului I.M. Hotelul 
"Codru ", nu au fost citit de 'însemnate.



Structura datoriilor pe  termen scurt pe  tipuri

Tabelul nr. 1.3.

No Tipul datoriilor La începutul anuhd La sfirsitul anului Abaterea  
mii lei +/-mii lei cota % mii lei cota %

u 1 2 3 4 0 6

1 Datorii financiare pe ierm.en 
scurt (credite banc are)

- - - - -

2 Datorii comerciale pe 
termen scurt

42.9 29.1 64.0 43.0 --21.1

2 Datorii pe termen scurt 
calculate: inclusiv

104.4 :70.9 84. 7 5 7 0 ,19,7

3.1 Datorii fata de personal 
privind retribuirea muncii

63,3 43.3 48.4 32.5 -15,4

3.2 Datorii fata de personal 
privind alte operaţii

- - - - -

3.3 Datorii privind decontările cu 
bugetul asigurărilor sociale

40.6 27.6 36.3 24.5 -4,3

3.4 Alte datorii pe termen scurt - - - - -

TOTAL DA TOR 11 PE 
TERMEN SCURT

1423 100 148. 7 100

Potrivit datelor din tabelai nr. 1.3, structurile datoriilor la finele anului de 
gesliime, comparativ cu începutul perioadei , a crescut cu 1,4 mii lei.

Suma de 148 , 7 mii lei, include datorii fa ta  de personal priv ind  retribuirea 
muhcii, decontările fata de bugetul asigurărilor sociale pentru luna decembrie, la 
dare termenul de achitare nu a expirat, precum si datorii comerciale respectiv 
pentru aceiaşi perioada.



In di ci i eco n o mic o -fin an ci uri

Tabelul nr. 1.4.

Indicii Total 2012 Total 2013 %
2012/2013

Venitul total 1558,7 1590,5 +  102,0
Inclusiv : Venit de cazare 505,0 534,2 +  105,8
Venit din chirie 740,9 797,6 + 107,7
Venit alte servicii 312,8 258,7 - 54,1
Chieltuieli 1555,6 1606,1 + 103,2

Profit + 3.1 - 15,6

Analiza cheltuielilor 'întreprinderii

Tabelul nr. 1.5.
mir Ut

Consumuri si chieltuieli Total 2012 Total 2013 2 0 12 /2013

1. Energia electrica 324,6 312,5 + 17,9
2. Apa si canalizarea 68,1 72,6 + 4,5
3. Transportarea gunoiului 3,8 3,8 -

4. Servicii de telefon 8.6 9,3 + 0, 7
5. Control medical 1.0 1.0
6. Servicii de spălătorie 38.8 41.1 + 2.3
7. Impozite si laxe 50.6 52,0 + 2,0
8. Remuniratii personal 738,8 722,5 - 16,3
9. Contribuţii de asigurări sociale 168,3 164,5 -3 ,8
10. Contribuţii de asigurări medicale 25,9 25,1 - 0,5
11. Servicii bancare 9,7 9,4 -0 ,4
12. Uzura mijloacelor fixe 48,7 76,0 + 27,3
13. Deservirea ascensor 6,1 6,1 -

14. Remunerarea dreptului de autor 4,5 - -4,5
15. Combustibil 6,8 15,0 + 8,2
16. Alte cheltuieli. 51,3 65,2 + 13,9

TOTAL CHELTUIELI 155,6 1606,1



Volumul — total din vinzaripentru  anul 2013 constituie 1590,5 mii lei sau cu 

31,8 mii lei mai mult decit p e  perioada corespunzatoarew a nulul precedent.

Cheltuielile 'întreprinderii pentru anul 2013 au alcătuit 1606,1 mii lei sau cu 50 

mii lei mai mult comparativ cu anul 2012 si anume:

® Energia electrica — 17,9 mii Jei;-

® Apa si canalizare  —  4,5 mii lei:

® Servicii de spălătorie 2,3 mii iei;

® Uzura mijloacelor fix e  — 27,3 mii lei.

In perioada respectiva sau micşorat, cheltuielile privitor la remunirarea de 

personal si contribuţii de asigurări sociale cu 20,6 mii lei.

Pe parcursul anului, au fost cazate 2838 persoane, inclusiv cetateni străini 966 

persoane.

A sporit productivitatea unui metru patra t a. spaţiului in locatiune care au 

adus Întreprinderii venit, de 797,6 mii lei mai mult decit 12 luni ale anului 

precedent.

Pe parcursul anului 2013 au fo s t  îndeplinite lucrări pentru menţinerea clădirii in 

stare corespunzătoare cerinţelor de exploatare:

1. A fo s t  efectuata reparaţia capitala in numerele 401 , 402 , si 403

2. La etajul IV  a fo s t  efectuata reparaţie curenta a coridorului.



3. Tot la etajul IV  a fa s t  schim bat sistemul de iluminare a coridorului cu 

larnpi moderne de tip econom.

4. Parţial in numere pentru  cazare si la etajul I I  corridor au fa s t  instalate 

larnpipeentru  iluminare de tip econom.

5. Acoperişul, care curgea in urma plo ilor a fa s t  reparat.

6. A fa s t dezvoltat si deschis saitul a I.M. Hotelul ‘'CODRU".

7. Parţial in numerele pentru  cazare etajul IV  au fa s t  schimbate machete noua 

(covoraşe).

8. A fa s t  reparat sistem ul de canalizare pentru  evacuarea ape/or p luviale de p e  

acoperiş.

9. A fa s t schim bat sistem ul de iluminare coridorului etagul Vprin instalarea 

plafoanelor cu larnpi de tip econom.

Administraţia I .M . H o te lu l  (<C O D R U ” prevede p e  vi it or pentru  

activitatea mai eficienta si exploatarea clădirii cu pierderi m in im e a energiei 

termice, schimbarea ferestrelor si uşilor exterioare din termopan dupa posibilităţi 

cu fo rte  propii cit si prin  atragerea investiţiilor.
Se preconizează incalzirea autonoma cu gaze naturale care ar f i  mai economa ca 

incalzirea c u energia electrica.


